
a 

 
1 

Bezoek aan The National Library of Latvia – 

Verslag door An Renard 

Op onze studiereis naar Letland is de nationale bibliotheek in Riga onze eerste stop 

en we zullen er meteen de hele namiddag en avond doorbrengen. 

De NLL werd opgericht is 1919, een jaar na de onafhankelijkheid van Letland. Beide 

vieren ze uitgebreid hun 100-jarig bestaan. Tot  2014 stonden de collecties van de 

nationale bibliotheek  over een zevental locaties verspreid en werden ze bewaard in 

bijzonder slechte omstandigheden. 

Het ontwerp voor het imposante gebouw van de hand van Gunnar Birkerts  dateert 

van 1989. Gunnar Birkerts werd in Letland geboren en vluchtte op het eind van WOII 

voor de oprukkende Sovjets naar Duitsland en daarna naar de Verenigde Staten, 

waar hij carrière maakte. Voor de bibliotheek liet hij zich inspireren door een bekend 

Lets volkssprookje, van een jonge prins, die op zoek naar een prinses, een berg 

moet trotseren. Hij noemde zijn bibliotheek daarom ook de “Crystal Mountain”. Je 

herkent inderdaad in de bibliotheek de vorm van een berg. De naam bleef niet 

overeind maar veranderde in “Castle of Light” als een referentie naar de ambitie en 

hoop van een zelfstandige natie die zich van het juk van de Sovjet-Unie kon 

ontdoen. De bouw verliep niet zonder hindernissen en zeker door de financiële crisis 

in 2008 liep het bouwproject vele jaren vertraging op. Het nieuwe gebouw werd 

geopend op de 95ste verjaardag van de bibliotheek . Als onderdeel van het 

programma van “Riga Culturele Hoofdstad van Europa” werden collecties 

symbolisch via een lange menselijke ketting overgedragen van de oude gebouwen 

naar de nieuwe prestigieuze vestiging.  De bibliotheek telt 13 verdiepingen, ze 

herbergt meer dan 4 miljoen items en er werken iets minder dan 500 mensen. De 

kostprijs bedroeg bijna 200 miljoen euro en hoewel het gebouw fungeert als een 

landmark voor Riga en Letland zette die hoge kostprijs ook wel kwaad bloed. 

De bibliotheek probeert haar relevantie kracht bij te zetten door naast haar 

traditionele opdrachten als nationale bibliotheek ook meer publieke functies op te 

nemen. Zij verzamelt en bewaart de nationale en wereldliteratuur, met focus op alles 

over Letland, wat in Letland of door Letten wordt gepubliceerd. Ze verzorgt de 

nationale bibliografie en ondersteunt de 700 andere bibliotheken (en bibliotheekjes) 

bij hun IT uitbouw en onlinecatalogi, zij koopt centraal databanken aan en geeft 

toegang aan al haar bewoners. Daarnaast zijn er dagelijks allerlei events in het 

gebouw, conferenties en Europese topontmoetingen, en wordt de infrastructuur 

commercieel en cultureel gebruikt door middel van verhuring. Bijzonder is 

bijvoorbeeld ook dat zij speciale ruimtes voorziet voor adolescentenwerking en zelfs 

kleine kinderen, terwijl er geen enkel boek of ander materiaal de deur uit mag.  

Het imposante gebouw is een huis met vele kamers rond een spectaculaire centrale 
vide. Het publieke gedeelte biedt een fantastisch uitzicht op de stad en de rivier, in 
het midden bevinden zich de magazijnen en aan de andere, minder mooie kant 
bevinden zich de personele en ondersteunende diensten. Alles in licht hout met per 
verdieping lichte kleuraccenten, die wijzigen al naargelang het thema. Die kleuren 
refereren naar de oude Letse bankbiljetten : de Letse lats. De Letten voerden in 
2014 de euro in en dat blijkt nog niet helemaal verwerkt.  
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Naast de verschillende leeszalen, die thematisch worden georganiseerd, huisvest de 
bibliotheek ook twee studiecentra rond Oost-Azië en de VS (John F. Kennedy 
Reading Room) ,een informatiecentrum dat mensen begeleidt in hun zoektocht en 
een centrum voor bibliotheek-en informatiewetenschap. Verder is er een goed 
restaurant, dat hebben we proefondervindelijk kunnen vaststellen. 

Letland is zoals alle Baltische staten doordrongen van muziek. Het topstuk van de 
bibliotheek is dan ook de “Daunu skapis of The Cabinet of Folk Songs” : een mooi 
kastje met 260.000 volksliedjes verzameld en geordend door Krisjanis Barons en in 
2001 opgenomen in het Unesco Memory of the World register. 

Een mooi initiatief dat werd gelanceerd in 2014, toen Riga Europese hoofdstad was, 
is “The special Book for a special Bookshelf”. Iedereen kan een boek schenken dat 
op een of andere manier een bijzondere betekenis heeft. Er wordt gevraagd om een 
korte tekst te schrijven en/ of een persoonlijke boodschap achter te laten. Doel is om 
de boeken die bij de opening in 2014 al werden gedeponeerd en nu  al worden 
getoond op “The People’s Bookshelf”, te laten aangroeien tot 15.000 exemplaren. 
.Op 29 augustus op de 100ste verjaardag worden de 15.000 boeken geplaatst als 
afsluiting van “The Path of Light-Chain of Book Lovers”. 

 

 


